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التحقيقمقدمة

شرورمنباللهونعوذ،ونستغفره،ونستعينه،نحمده،للهلحمداإن

فلايضيلومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا،

محمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلّاإلهلاأنوأشهد،لههادي

ورسوله.عبده

!وئشيمونؤإشمإ؟تموتنؤ،تقايةءحقآدتةآتقواةاقنوأآلدين)تأتها

.[201/عمران]ال

ؤتتزؤجهايتهاؤظقدتقيؤتفممىينظقكللدىآزلبهئمآتقوأآلتاسد)تآتها

غقئكخآلئةكأنإنؤآلأزصاتملو!بوءلتممأآلذىآلئةؤآئقواقىثنمتآصيىجاصلاكثيرامئهيما

.[1]النساء/!وز!يبا

آغمنتمثكتميضهلخ!سمديداقو،وقولوأآلتةآئقوأءامنوألدينآ!كآئها

.[17-07/لأحزابا]!عطممافازقززاققذؤرسمولهولتةآجمطعومننؤلبهتمويغفرثكتم

شأنفيبالتصنيف-وحديثافديماً-العلمأهلاهتمفقدبعد،أما

خطرهاوكبير،الإسلامفيمكانتهاوعلوأمرهالعظموذلك،الصلاة

تاركها،حكمفيفصنفوا.لهاوأحواوسننها،أحكامها،وتنوع،فيه

رها،سراوأ،وأذكارها،وسننها،ئضهاوفرا،تهاوقاأو،وشروطها

غرابةولابها.المتعلقةالمباحثمنذلكوغيروفوائدها،وحكمها،



بهالاهتمامكانأحوجالعلملىإالناسكانمابقدرإذ؛ذلكفي

وأوجب.لىأو

بنمحمدأبوعبدالله،الإماممفردا:مصنفافيهاصنفوممن

الجوزية"قيمابنب"المعروف،الدمشقي،الزرعيأيوببنبكرأبي

لى.تعااللهرحمه

ذإ،مسائلهفيباحثعنهيستغنيلا،الفائدةكثيرهذاكتابهفكان

.سواهفيالتحقيققصرمافيهوحقق،سائلهأسئلةجوابفيبسط

:(1(الصلاةفيلمفردةاالكتب*

أهمفيهالمؤلفومنهجالكتابعنالكلامقبلوسأذكر

مؤلفيها:وفاةحسبمرتبة(2(،الصلاةموضوعفيالمفردةالمصنفات

نوعين:علىالفصلهذافيالمذكورةالكتب(1(

لتعدرالصلاةمباحثمناحتوتهمايدرىولا،الصلاةبعنوانكتب1-

عليها.الوقوف

و"روحها"،ومقاصدهاالصلاةأسرارككتب،الصلاةمباحثبعضفيكتب2-

..الصلاةفيالمسندةالأحاديثفيكتبأو،الصلاةتركحكمكتبأو

ذلك.ونحر

ويمكنبهذا،يطولالأمرإذ؛مفرداالبابهذافيالفماجميعاستيعابأقصدلم(2(

الحبشيلعبداللهالمطروقةالموضوعاتمعجمإلىالإحصاءمجردفيالرجوع

عليها.للوقوف75(1/54-70(



الأنصاريإبراهيمبنيعقوبيوسفبيأللقاضي،الصلاةكتاب-1

.(1هـ(182سنةالمتوفى،حنيفةبيأالإمامصاحب،البغدادي

،الأسديإبراهيمبنإسماعيل،عليةلابن،الصلاةكتاب2-

هـ(2(.391سنةالمتوفىالمشهور،المحدث

سليمانبنموسىسليمانبيأ،للجوزجاني،الصلاةكتاب3-

هـ(3(.002سنةحدودالمتوفى،الحنفي

المتوفى،؟كينبنالفضل،نعيمأبيللحافظ،الصلاةكتاب-4

هـ(4(.912سنة

هـ(5(.142سنةالمتوفى،حنبلبنأحمدللامام،الصلاةكتاب5-

2)

3)

4)

5)

258(./1(للقرشيالمضيةلجواهرا

317(.(ص/النديملابنالفهرست

329(.(3/لكحالةالمؤلفينومعجم(،-186187(2/للقرشيالمضيةلجواهرا

فيالأولى،الشلاحيعايضبنصلاحبتحقيقوجد-،الذي-وهومنهجزءطبعوقد

فيثانيةوطبع،صفحة228فييقعهـ،1741عام،النبويةبالمدينةالأثريةالغرباءمكتبة

صفحة.651فيهـ،5241حزم،ابندار

نسبتهيبطلاللهرحمهالذهبيالإمامفإننظر؛أحمدللامامالكتابهذانسبةفي

"،باطلةالصلاةفيالمسيء"رسالة(11/287(:النبلاءأعلامسيرفيقال،إليه

الكتابطبعوقد".الإمامعلىموضوعهو"قلت:033(.(11/أيضافيهوقال

الدينمحبرضا،.وقصيرشيدمحمدطبعةأقدمهامن،عديدةمراتمفردا

الفقي.حامدومحمدهـ(،(8913السلفيةالمطبعةفيالخطيب



لحكماوكتاب،الصلاةافتتاحوكتاب،الصلاةكتاب6،7-8،

الأصفهانيخلفبنداودبنعليبنلداودثلاثتها-الصلاةتاركعلى

.(هـ(0271سنةالمتوفى،الطاهري

عبداللهأبي،الترمذيللحكيمومقاصدها،الصلاةكتاب9-

هـ(2(.285سنةالمتوفى،بشربنالحسنبنعليبنمحمد

سنةالمتوفى،المروزينصربنلمحمد،الصلاةقدرتعظيم-01

هـ(3(.492

البستي،حبانبنمحمدحاتملأبي،الصلاةصفةكتاب-11

.(4هـ(435سنةالمتوفى"،والأنواعالتقاسيم":الصحيحالمسندصاحب

303(.(ص/النديملابنالفهرست(1(

فيم،6591بمصر،العربيالكتابدارمطابعفي،زيداننصرحسنيبتحقيقطبع(2(

صفحة.174في،متوسطمجلد

هـ،16014،ط،مجلدينفيالفريوائيعبدالجباربنعبدالرحمنبتحقيقطبع(3(

واحد.مجلدفيمصريةأخرىطبعةوطبع.النبويةالمدينةفيالداربمكتبة

سنيماستمائةالإنسانيصليهاركعاتأربعفي":فقال،كتابهفينفسهحبانابنذكره((4

نظمهاعنذلكفأغنى،"الصلاة"صفةكتابفيبفصولهاأخرجناهاص!،النبيعن

".الكتابهذامنالنوعهذافي

.(184(5/بلبانلابنحبانابنصحيحترتيبفيالإحسانيئظر:



بابنالمعروف،الإشبيلىلحقلعبداوالتهجد،الصلاةكتاب-21

.(هـ(5811سنةالمتوفى،الخراط

المقدسي،عبدالواحدبنعبدالغنيللحافظ،الصلاةأخبار-13

هـ(2(.006سنةالمتوفى

عبدالسلامبنعبدالعزيز،لعزالدين،الصلاةمقاصدكتاب-41

المتوفى،العلماء"سلطانب"الملقب،الدمشقيالسلمي

هـ(3(.066سنة

)1)

)2)

)3)

57-(ص"الصلاةفياليدين"رفعكتابهفياللهرحمهالمصنفمنهنقلوقد

(.العمرانعليتحقيق

هـ.1،1341طبمصر،الوفاءدارفي،لمعاطيأبواعادلبتحقيقطبع

إخراجه:فيعليهمااعتمداللتينالنسختينفيالكتاباسمأنالمحققذكروقد

الذيبالاسمللمؤلفترجممنمراجعبعضفيوجدهلأنهغيرهوأتنه،التهجد""

حسب.التهجدمسائلفيليسإنهحيث؛الكتابلمباحثالاسمولشمولأثبته

هذا.كتابهفيمنهالمصنفنقلوقد

1،ط،صفحة142فييقعبمصر،عباسابنمكتبةفي،حمودةعطيةمجدينشره

أحكامها.وبعضوفضلهاالصلاةأحاديثفيمسندحديثيكتابوهوهـ.4241

صفحة.38فييقعم،25991،ط،بدمشقالفكربدار،الطباعإيادبتحقيقنشر



لابن،الصلاةمقاصدفيالصلاتمراصدكتاب-15

التوزريالشافعي،القيسيعليبنأحمدبنمحمد،القسطلاني

.(هـ(6861سنةالمتوفى،المصري

(2(.اللهرحمهالقيمابنللامامالمنسوب،الصلاةأسرار-16

تها.وحركاوأذكارها،وحكمها،تهاوثمراالصلاةأسرارعنوالكتاب(1(

رضوانالأستاذبإشرافبالأزهر،المصريةالمطبعةهـفي9134سنةالكتابطبع

صديقمحمدبتعليقهذه،منمنسوخةطبعةأخرىمرهبطبعثم،رضوانمحمد

بمصر.القاهرةفيالفضيلةدارفي،السوهاجيالمنشاوي

بطنطا.الصحابةبدارالسيد،فتحيمجديبتحقيقطبع(2(

ذوقبينوالموازنةوالفرق،الصلاةأسرار":بعنوانأخرىمرةطبعهأعيدثم

في،بلبنانحزمابندارفي،م3002سنة،القيسيإياد:بتحقيق"،والسماعالصلاة

صفحة.018نحو

أنهوظنفأفرد،القيملابنالسماعكتابمنمستلاكونهعنيعدولاوالكتاب

مسوغاذلكوليسيسير،اختلافالسماعكتابوبينبينهوقعوقد،مستقلكتاب

نفسه.المصنففعلمنذلكبأنإيهامامفرداسمتحتالكتابلطبع

والانكسار""الذلرسالةمعبمصر،سلامةبنمحمدبنالوليدبتحقيقطبعثم

رجب.ابنللحافظ
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،المتصوف،الحنفيالأزنيقيالدينلقطب،الصلاةكتاب-17

هـ(1(.182سنةالمتوفى

والأمرالزكاةومانعالصلاةتاركفيحديثاالأربعونكتاب-18

الغيطي،الدينلنجملجار،باوالوصيةالمنكرعنوالنهيبالمعروف

هـ(2(.849سنةالمتوفى،المصري،الشافعيعليبنأحمدبنمحمد

الألباني،ناصرالدينمحمدللشيخ،الصلاةتاركحكم-91

هـ(3(.0421سنةالمتوفى

العثيمين،صالحبنمحمدللشيخ،الصلاةتاركحكم0-2

هـ(4(.0421سنةالمتوفى

الصلاةكتابفي"صنف24(:(ص/النعمانيةالشقائقفيزادهكبرىطاشقال(1(

!ص
لمسائلها".جامغا..

صفحة.84فيمحمد،عبدالوهابعلاءبتحقيقللنشر،الكتاببمركزطبع(2(

الحلبي.لحميدعبداحسنعليبتعليقعديدةٍ،مراتٍطبع(3(

عديدةٍ.مراتٍطبع(4(

11



:الكتاباسمفيالتحقيق*

كتبهمن5غيرفيولاالكتابهذافياللهرحمهالمؤلفينصلم

لكتابه:أسماءثلاثةعلىوقفتوقد،الكتابهذاعنوانعلى

."الصلاة":لأولا-1

حسنوصديق)1(،الحنبليرجبابنالاسمهذاعلىنصوممن

خان)2(.

اعتمدتالتيالمخطوطةالنسخفيعليهالمنصوصالاسموهو

ض"،ب"لهاالمرموزالأولىالنسخةوهي،الكتابتحقيقفيعليها

لهاالمرموزالهنديةوالنسخةس"،ب"لهاالمرموزالثانيةوالنسخة

".الصلاةكتاب"هـ":ب"

".الصلاةكتاب:المباركالكتابتم":الثانيةالنسخةتمةخاوفي

كتاب"":طب"لهاالمرموزالهنديةالمطبوعةصدرفيوكذا

".الصلاةكتابلإتماموفقالذيالحمدلله"تمتها:خاوفي"،الصلاة

.()136رجبابنالدينشهابأبيهمشيخةمنالمنتقى(1)

.(14)9المكللالتاج2()

12



منأكثر5ذكرالذيوهو"،الصلاةتاركحكم":نيالثاالاسم2-

الشيخ.مؤلفاتجملةفيالكتابعد

عليه:وتبعه(1(،الحنبليرجبابنالاسمهذاعلىنصحيث

بنوعبدالقادر(4(،الحنبليالعمادوابنوالداودي(3(،العلَيمي(2(،

.(5(بدران

".الصلاةتارك":الثالثالاسم3-

هـ(6(.0141ت،العثيمينعبدالعزيزبنصالحالشيخ5ذكروقد

هو"الصلاةكتاب"وهو،للكتابالأؤلالاسمأنليويطهر

لأمور:وذلك،والأصحالأقرب

وهو،رجبابنالإمامعليهنصالذيهوالاسمهذاأن:الأول-

شيخه.كتابباسموأعرفالقيمابنتلميذ

.(-175176(5/الحنابلةطبقاتعلىالذيل(1(

522(.2/(المنضدوالدر59(،(5/الأحمدالمنهج2((

39(.(2/المفسرينطبقات(3(

.(017(6/الذهبشذرات(4(

2(.4(2الأطلالمنادمة(5(

.(5011(2/السابلةتسهيلكتابهفي(6(

13



الموجودةالنسخفيعليهالمنصوصهوالاسمهذاأن:الثاني-

نسخه،عندرآهكماالكتابعنوانيكتبالناسخأنوالأصلأيدينا،بين

واحد.آنفيجميغاالنساخمنالتغييرحصوليطنفلا

ذإ؛محتواهوالكتابمدلوللىإأقربالاسمهذاأن:الثالث-

يقتصرلمالكتابهذاالإمامتأليففيسبئاكانالذيالسائلسؤال

القضاءمسألةوعلىعليهااشتملبل،الصلاةتركحكممسألةعلى

الشيخجوابوكان،المسائلمنوغيرها!النبيصلاةوصفة

ضمناً.عليهاعرجالتيالمسائلمنوغيرهاالمسائلتلكمستوعبا

"،الصلاةتاركحكم"وهوالثانيالاسمر؟منيشكلقدماوأما

أنهالجوابفاأكثر=وهم،أسمائهمذكرتقدممنعندتسميتهاتفاقمع

ثمرجب،ابنهوأولاالكتاباسمذكرالذيإذ؛حقيقيةغيرأكثريهب

يطهر.كماواحدفالمصدر،الاسمهذاعنهالمتأخرونتناقل

كلامهفيكون،الأولالكتاباسمذكرالذينفسههورجبوابن

كلامه.مقابل

القرائنومعحينئد،كلاميهفيالاسمينأحدترجيحمنبدولا

علىنيالثاالاسمويحمل،الأولالاسملدييترججآنفاذكرهاالمتقدم

فيه.ذكرتمسأل!بذكرالكتابلاسماختصارأنه

14



التصرفوالطبقاتوالتواريخالسيرفيالمصنفينمنعهدوقد

"،الصلاةتاركحكمب"لهتسميتهمولعل،جمينالمتركتبتسميةفي

.البابهذامنهو

الطنعلىمبنياالاسمينهذينأحدترجيحفيالقضيةكانتوإذا

الأخذلىإبالكفةتميلذكرتهاالتيالقرائنفإن،القرائنفيوالنظر

".الصلاةكتاب"وهو،للكتابالأولبالاسم

:الكتابتصنيفسبب*

اللهرحمهالمصنفتأليفباعثأنالكتابمطلعمنبجلاءظاهر

أئمةالعلماء،السادةيقولما":نصه،إليهرفعسؤالبعنجواباكانله

الصلاةتاركفي،وسددهموهداهم،وأرشدهماللهوفقهم،الدين

المرتديقتلكمايقتلفهلقتِلوإذالا؟أمقتلهيجبهلعامدا؛

وجمع،السبيلسواءعلىدلمناللهفأرشد:-قالأنلى-إ..والكافر.

نألجهلاأهلعلىالميثاقاللهأخذوما.والدليللحكمابيانبين

".الخ.ويبينوا.يعلمواأنالعلمأهلالميثاقأخذحتىيتعلموا

علىأقففلمالكتابلهذاالإمامتصنيفبتاريخيتعلقماوأما

ذلك.علىتعينقرينةولانص
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لمؤلف:اإلىالكتابنسبةصِحةإثبات*

أدلة،بعدةاللهرحمهالقيمابنالإماملىإالكتابهذانسبةثبتت

منها:

جملةمنالكتابهذاأنعلىالعلمأهلمنواحدغيرنص-1

.الكتاباسمتحقيقفيذكرهمتقدموقد.الإماممؤلفات

المتميز،القيمابنالإمامأسلوبأيضا:ذلكعلىالأدلةومن2-

؛الأخرىكتبهفيأسلوبهمعومقارنته،الكتابهذاقراءةمنظاهروهذا

فيها،الخلافوذكرلها،عرضهوطريقة،المسألةعلىالكلامبسطفي

ذلك.غيرلىإونقضها،فيهاوالحجاجالأدلةوإيراد

ابنالإسلامشيخ،شيخهعننقلهأيضا:ذلكعلىالأدلةومن3-

فهذاشيخنا:قال":قولهفيوذلك،الكتابمنواحدموضعفي،تيمية

"(1(.الجمعةمنآكدالعيدأنعلىيدذ

فيواختياراتهالإمامكلامتوافق:أيضاذلكعلىالأدلةومن-4

.أخرىكتبفيقزرهمامعالكتابهذافيبحثهاالتيالمسائل

.33(ص/(ينظر(1(
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5قررمامعيتفقالكتابهذافيلهوكلاموإيراداتمناقشاتفثمة

المؤلفاتمنوغيرهاداود،بيأسننعلىأوحاشيتهالمعاد،زادفي

المسائل.تلكفيهاطرقالتي

:بالكتابالتعريف*

مسائلفيالخلافيةالمسائلمنكثيرعلىالكتابهذايشتمل

والاستنباطاتفيها،للأقوالوالاستدلال،أومفصلةمجملة،الصلاة

ونقضها.عنهالجوابواووجوهها،فيها،اللطيفةوالتعليلات،الدقيقة

اللهرحمهالألبانيالدينناصرمحمدالمحدثالشيخقالحتى

لابنالصلاةرسالةذكرفعرض،حديثٍعلىوكلامهيجهتخرضمن

في5تجدلابالغا،وتحقيقاًغزيرا،علماًفيهافإن"عنها:فقال،القيم

.(1"(آخرموضع

اللهرحمهالمصنفعرضالتيالمسائلتلخيصويمكن*

نوعين:علىالكتابهذافيفيهاالخلاف

الأقوالوأدلةلخلافاوعرضفيها،النفسأطالمسائل-1

ونقضها.قشتهاومنا

0((1257الضعيفةالسلسلة(1(
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إماجمالالإوهذافيها،القولوأجملإليهاأشارمسائل2-

كماالإسهابإلىيصللاالذيالتفصيلمنشيءٍبعرضوذلكنسبيئ،

بذكرويكتفىفيهاالخلافلىإيلمحبأنمطلقهـاما،الأولالنوعفي

ذلك.تفاصيلفيخوضٍدونفيها،الأقوالعدد

النفسأطالالتي-الحديثيةأوالفقهية-الخلافيةلمسائلاأما*

يرجحوقدمناقشتها،ثم،طائفةكلوحججوالقائلينالأقوالبذكرفيها،

قتله،كيفيةومسألة،الصلاةتاركقتلمسألةفمثالها:=الأقوالهذهأحد

وأ،صلاةٍبتركهل؟يقتلوبماذالا؟أميسْتتابوهل،كفرهومسألة

يقتلكمايقتلأم...حدايقتلهلومسألة؟،صلواتثلاثأو،صلاتين

يستيقظحينالفورعلىفعلهالىإالمبادرةتجبهلومسألةالمرتد؟،

تركهاإذاالصلاةقضاءينفعههلومسألةالتأخير،لهيجوزأمويذكر،

إنهاحيثمنلجماعةاصلاةحكمعنوالكلاموقتها؟خرجحتىعمدا

فيأداؤهايلزمهأوبيتهفييؤديهاأنلهوهللا،أمالصلاةلصحةشرط

وغيرها،الصلاةفيالطمأنينةتركمنصلاةوبطلانالمسجد،

المسائل.من

مسألة:لهافمثافيها=لخلافاإلىاشارالتيلمسائلاواما*

يعتقدوهوفيهمختلفاًشرطاأوركناًترِكمنوحكمالمرتد،استتابة

السفر،فيالفطرحكمومسألةالسهْو،معنىفيواختلافهم،وجوبه
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منوغيرهاالعدو،بقتالمشغولىوهوالصلاةأدركتهمنومسألة

المسائل.

فيهاالكلاموأطالالمصنفلهاعرضالتيالمسائلأهئمومن*

حيث،بالكلئةالصلاةتاركبحكمذلكوعلاقة،الإيمانلمسألةتحريره

علىمبنيئالمسألةهذهفيالصوابمعرفةأن":اللهرحمهالمؤلفبين

والكفر".الإيمانحقيقةمعرفة

تي:الآفيالقضيةهذهفيكلامهيجازإويمكن*

القلبعملبزوالالإيمانزوالعلىالسنةأهلجماعإنقل-1

إيمانالعبدبقلبيقومأنالمحالمحلأمنأنوبين،الصدقاعتقادمع

معصبة.تركولاطاعةفعليتقاضاهلاجازم

انقيادولازم؛القلبطاعةعدملجوارحاطاعةعدملازموأن

.لجوارحاانقيادالقلب

بلالمخبر،صدقباعتقادالمجردالتصديقهوليسالإيمانوأن

فعلى،وانقيادهالقلبمحبةو،الصدقاعتقاد:بأمرينيتئمإتماالتصديق

فعلها،علىوالوعد،الصلاةبوجوبالجازمالتصديقمعيمتنعهذا

تركها.علىالمحافظةتركها-علىوالوعيد

91



الآخر.خَلَفهأحدهمازالإذا،متقابلانوالإيمانالكفروأرب2-

يضادُّهالاعتقاديوالإيمان،العمليالكفريضادُّهالعمليالإيمانوأن

والملة،الإسْلاميةالدائرةمنيخرجهلاوالعملي،الاعتقاديالكفر

عمَاب.ويفاقاعْتِقاب،نِفاق؛نِفاقانالنفاقأنكما،بالكأية

وتقوىوتوحيد،وشرك،وإيمانكفرفيهيجتمعقدالرجلوأرب

.وإيمانونفاقوفجور،

ينفعهفقدبعضهاوتركالإيمانشعببعضأتىمنأرببينثم3-

صحةفيشرطاالمتروكيكنلمإنالنارفيالخلودعدمفيأتاهما

ينفعه.لماعتبارهفيشرطاالمتروككانوإدن،الباقي

المشروطتعلق؛ببعضٍبعضهايتعلققدالإيمانشعبوأن

كذلك.يكونلاوقد،بشرطِه

منشيءالعبدمنيقبللااننهعلىتدذوغيرهاذكرهاالتيوالأدلة

وهومتهاوناًالصلاةتارككفرهوالراجحوأن.الصلاةبفعلإلّاأعماله

لىإ؟جميكونهمع،كفرهفيالشاكينمنوتعجبتركها،علىمصر

تصلي:لهوقيل،للقتلرأسهعلىوالسيفالملأ،رؤوسعلىفعلها

اأبداأصليولااقتلوني:يقولوهوقتلناكوإلّا

تارككفربعدمالقائلينأدلةأكثراللهرحمهالمؤلفناقشوقد

ممّاذكرهاالتيبالقواعدعليهيرِدُّفإنهاللهرحمهيناقشهلموما،الصلاة

آنفا.يجازهإتقدم
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بعضبهيحتحقدماعليهلجوابااللهرحمهالمؤلفتركومقا*

"،قطخيرايعملوالم"لمجيم:قولهوهو،الصلاةتارككفربعدمالقائلين

القيامة.يومالتارمنوخروجهمالمؤمنينشفاعةفيالواردوهو

فينجواقدأنهمرأوا"وإذا:لحديثاهذاألفاظمنلفووفي

معناويصومونمعنايصلونكانواإخواننارتنا،:يقولونإخوانهم

فمَناذهبوا:لىتعااللهفيقولمعنا-ويحجون:رواية-وفيمعناويعملون

ضؤرهماللهويحزم،فأخرجوهإيمالق،مندينارمثقالقلبهفيوجدتم

أنصافلىوإ،قدمهلىإالتارفيغابقدوبعصهمفيأتونهم،النار،على

فيوجدتمفمَناذهبوا:فيقول،يعودونثمعرِفوا،منفيخرجونساقيه

،يعودونثمعرفوا،منفيخرجون،فأخرجوهدينارنصفمثقالقلبه

،فأخرجوهإيمالقمنذز؟مثقالقلبهفيوجدتمفمَناذهبوا:فيقول

والملائكةالنبيونفيشفع":قالأنلىإ.عرِفوا"منفيخرجون

التارمنقبصةفيقبض،شفاعتيبقتتلجبار:افيقول،والمؤمنون

"ماءلهيقال،الجنةبأفواهنهرٍفيفيفقونامتخسوا(1(،قدأقوامافيخرج

أنإلى..".السيلحميلفيالخبةتنبتكماحافتيهفيفينبتون"،الحياة

الرحمن،عتقاءهؤلاء:لجنةاأهلفيقول،لجنةا"فيدخلون:قال

الأثيرلابنالنهايةفيكماالعَظم،وخمهورلجلدااحتراق:والقخشاحترقوا،:أي(1(

.وغيره3(4/20(
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مالكم:لهمفيقال5،يدموخيرٍولا5عملوعملبغيرالجنةأدخلهم

.(1"(معهومثلهرأيتم

خيرٍولاعملوهعملبغيرلجنةاأدخلهم":لجملةا5هذفيفقوله

فيوقدجاءت،لإخوانهمالمؤمنينشفاعةسياقفيوزدقد5"بدمو

الروايات5هذكلتأناناولو،الصحيحينفيمختلفةوألفاظٍروايات

الصائبوالفهملها،الصحيحالمعنىلناتبتقالمختلفةوألفاظها

دونصاحبهينفعلاالإيمانأربمنالستةأهلإليهذهبلماالموافق

منالمخرِجينأنعلىويدذبعضا،بعضهايفسرالرواياتوأن،عمل

بيانه.سيأتيكما،الصلاةأهلمنكانواإتماالشافعينبشفاعةالنار

هؤلاءأربمن،الحديثلفظفيتقدممابمفهوممحتجاحتخفإن

مثقال،ضئيلشيءإلّاالإيمانمنلهميكنلمإخوانهمفيهمشفَعالذين

قدوأنهمالدنيا،فيأوندرتهاأعمالهمقِلةعلىيدذوهذا،أوأقلدينار

نأهذامنفتبين؛الصلاةجملتهاومن،الواجباتمنكثيرٍفيفرطوا

ريب.ولابالشفاعةالخارجينهؤلاءمنسيكونالصلاةتارك

مسلم:ولفظ.البخاريلفظوهذا(183(.ومسلم(9743(البخاريأخرجه(1(

إلايبقولم،المؤمنونوشفَعَالنبيُّونوشفَعَالملائكةشفَعَتعزوجلاللهفيقول"

قدقط،خيرايعملوالمقومامنهافيُخرجالنار،منقبضةفيقبض،الراحمينأرحم

.".حمماً.عادوا
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بطنثمالإيمانمناليسيرالقدرهذالهؤلاءيكونأنيمتنعوأنه

كانوالوالكثيرالصلاةثوابذهبأين:يقالإذ؛الصلاةأهلمنأنهم

المصلين؟من

:وجوهمنهذاعنفالجواب-

لدفقد؛لهلحديثامنطوقبمعارضةيفسدالمفهومأرب:الأول

المصلين؛منكانواالمشفوعينهؤلاءأنعلىصراحةلحديثامنطوق

إخوانهم:فيللشفاعةلربهمقالواوأنهمالنبفعاءكلامذكرإنهحيث

."..معناويعملونمعنا،ويصومونمعنا،يصلونكانواإخواننا،ربنا"

الضئيلالقدربهذاالموصوفينهؤلاءأربيصزحماالنصهذاففي

فلمالدنيا،فيمعهمويعملون،إخوانهممعيصلونكانواالإيمانمن

بها.يحتحقوةالمفهوملذاكيبق

والصيامالصلاةأهلوصفأنمنذيهرعقايخاب:نيالثاالوجه

قلوبهمفيالإيمانمناليسيرالقدربهذا-اللهعندعظيم-وثوابهما

فيللأعمالتاركينكونهمبافتراضإلاهذادفعيمكنلاوأنه،ممتنع

ذهبقدالأعمالتلكثوابيكونأربيمتنعلاإذ؛مسلبمغير-بانهالدنيا

لممنثمئةفاعلوهافصارالدنيا؛فيلحبوطأوبا،والحساببالمقاضة

ذلك.غيرولاصياما،ولاصلاةلا،قطخيرايعمل

ومنها،والسنةالكتابمنكثيرةدلائلالمعنىهذاعلىويدذ

؟"المفلسما"أتدرون:قال!اللهرسولأنل!نههريرةبيأحديث

منالمفلسإن"!:فقال،متاعولالهدرهملامنفيناالمفلسقالوا:
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وقذفهذا،شتمقدتيويأ،وزكاةٍوصيابمبصلاةٍالقيامةيوميأتيأقتي

منهذافيُعطىهذا،وضزبهذا،دموشفَكهذا،مالوأكلهذا،

أيخذعليهمايقضىأنقبلحسناتهفيتفإن،حسناتهمنوهذاحسناته

التار".فيطرحثم،عليهفالرختخظاياهممن

العملإثباتمع،مآلهباعتبارمفل!ا""باللهعياداالرجلهذاف!قي

يوصفأنصخثوابهاذهبلفالكنوزكاؤ؛وصيايمصلاةمن،له

.لإفلاسبا

يصلونيكونوالمبأنهمالماضيالحديثلفظفهميصخ!لا..فإدن

التيبأعمالهمالتاردخولعليهمقضىاللهلكن،يصفونكانوابلابتداءا،

صلاتهم.ثوابهبت3أأوأئطلت

هؤلاءوصفأيضاالمعنىهذاعلىيؤئمدمماأن:الثالثالوجه

وأرادالعباد،بيقالقضاءمناللهقرِغإذاحتى":قولهفيوذلكبالسجود،

منيخرجواأنالملائكةأمرالنار،أهلمنأرادمنبرحمتهيخرجأن

ممن،يرحمهأنلىتعااللهأرادممنشيئا،باللهيشركلاكانمنالنار

السجود؛بأثريعرفونهمالتار،فيفيعرفونهم"،اللهإلاإلهلا":يقول

أثرتأكلأنالنارعلىاللهحرمالسحود،أثرإلاآدمابنمنالتارتأكل

."..السجود

أكلتالناروأن،يصلونكانواالمزبينهؤلاءأنهذامنفتبين

المصلينمنكانواأنهمعلىالدالةالسجود،آثاربقيتولكنصورهم
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آثارلهمتكونكيفالصلاةأهلمنيكونوالملو:يقالإذالدنيا؟في

؟اصورهمعلى5آثارتبقىحتى5فعلوسجودوأفيسجود؟

فيقول":الحديثاخرفيبقولهاستدلالهمأما:الرابعالوجه

قدأقوامافيخرجالئارمنقبضةفيقبض،شفاعتيبقتتلجبار:ا

فيفينبتون"،الحياةماء"لهيفال،الجنة5بأفوانهرٍفيفيأةونامتخعثموا،

فيدخلون":قالأنلىإ..".السيلحميلفيالخبةتنبتكماحافتيه

بغيرالجنةأدخلهم،الرحمنعتقاءهؤلاء:لجنةاأهلفيقول،لجنةا

=وأن"معهومثلهرأيتممالكم:لهمفمقال،تذموهخيرٍولاعملوهعملى

5،تذموخيرٍولا5عملوعملبغيرالجتةيدخلونبأنهموصفهم!سالئبي

منلخروجباالوعدهذامثلفيداخلالصلاةتاركأنعلىيدذوأنه

مآ،.التار

خيرٍولاعملوهعملبغير":قولهمنيفهملاأته:فالجواب

العملحصولنفي-قط"خيرايعملوالم":مسلمروايةوفي"،قذموه

هذاومثل.لهمأوبقائهثوابهأوحصولتمامهنفيبلمطلقاً؛منهم

.النصوصبعضجاءتوبه،العربلغةفيسائغالاستعمال

منظاهرهبهالمرادليسوآنه،عندهمالاستعمالهذايؤكدومما

يؤتى"!:اللهرسولقال:قالأنسحديثمطلفاوالعملالخيريةنفي

ثم،صبغةالنارفيفيُصبغالقيامةيومالنارأهلمنالدنياأهلبأنعم
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لا:فيقول؟قطنعيمبكمرهلقط؟خيرارأيتهلآدم،ابنيا:يقال

.(1(الحديث.".ربياوالله

هل":قولهعنأجابالدنياأهلأنعممنكونهمعالرخلفهذا

لا.:فقال"قطنعيمبكمرهلخيرا،رأيت

خيرايعملوالم":اللفظةهذه":اللهرحمهخزيمةابنالإمامقال

عنلنقصهالشيءعنالاسمبنفيالعربتقولهالذيلجنسامنقط"

قطخيرايعملوالم:الأصلهذاعلىاللفظةهذهفمعنى،والتمامالكمال

"(2(.بهأمرو،عليهأوجبماعلىلا،والكمالالتمامعلى

عمنالرواياتجميعفيالنظرعندالبينأن:الخامسالوجه

نباتينبتونوأنهمالمخرِجين،هؤلاءمنالحياةماءعليهماللهيصب

الذينوهمالنار،منيخرجمنآخرمنوهم،السيلحميلفيالخبة

إتماأنهمعلىالنصوردقدهؤلاء=أنط!ةهوبشفاعتهاللهيخرجهم

السجود.بآثاريعرفونوأنهم،للملائكةاللهبأمريخرجون

وصفواإتماوأنهم،اللفظةهذهمنالشاهدموضعبيانتقدموقد

نأيصخلمللهصلواقديكونوالملوإذ؛يصلونكانوالأنهمبذلك

للسجود.آثارلهمتكون

.(028(7مسلمأخرجه(1(

فيسلامبنالقاسمعبيدأبيكلامفيمثلهوينظر732(،(2/التوحيدكتاب(2(

.(14(ص/الإيمان
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بآثاريعرفونأنهمالمرةهذهفيفليس:قيلإن:السادسالوجه

ربأ:فالجوابأوقبضتين،قبضهبالنارمنقبضهمقداللهوأنالئحود،

إتماالملائكةإربيقالإذ؛الملائكةإخراجفيبيانهتقدمماعلىيردُّهذا

قبضة.النارمناللهيقبضهمممنالسجودبآثاريعرفونمنيخرجون

.الرواياتهذهكلسياقيتلاءموبهذا

علىتئتىلاوالقواعدالعقائدأربالمعلوممنأنّهه:الساببعالوجه

سينهاأومجموعهاعنبالإعراضأومطلقهاأومجملهاالنصوصأفراد

ومقيدها.أ

أوالملائكةأوالنبيينالمؤمنينشفاعةأنعلىصريحنصولا

عملبغير":بجملةالتعلقغير،المصلينلغيركانتالعالمينأورب

لهاتينالصحيحالمعنىتقدموقد،قط"خيرايعملوالمو""عملوه

الجملتين.

المحكم،لىإوالمتشابهئتيئ،ماعلىجملأماحملناأنّهناولو

أهلمذهبهوذلكأنملاحظةمع،النصوصمجموعلىإونظرنا

.الإشكاللزالالإيمانفيلجماعةواالسنة

يكونأوأكثروجهينعلىيكونأنواحتملأمكنإذالجمعوا

بتواالذين،لجماعةواالسنةأهللمذهبموافقاًكانمامنهالراجح

فيهايكونقدمماأفرادهاعلىوليسالنصوصمجموععلىمذهبهم

المتشابه.منشيء
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مماكتابهفياللهرحمهالمؤلفبحثهممافإن،بدءٍعلىوعودا*

،أخرىمسائلوالإسهابوالطولالأهميةفيالمسألةهذهبعديأتي

وسياقعقيماللهرسولصلاةمقداروهي،عشرةالحاديةلمسألةا:منها

فيهاالكلامأطالحيث،سلامهحينلىإالقبلةاستقبالهحينمنصفتها

الأخير،ثلثهوهو،الكتابثلثيقاربماأخذتحتىجدا،

كثيراوالثلث

وسياقهالمسألةهذاأهميةعلىمؤكدااللهرحمهالمصنفقالوقد

أجلمنفهي"غيرها:لىإبالنسبةأكثرفيهاالإطالةفيلنفسهالحجة

لىإحاجتهممنأعظممعرفتهالىإالناسوحاجةوأهقها،المسائل

.(1"(والشرابالطعام

،كثيرةوفوائدمسائلالمسألةهذهتحتاللهرحمهأدرجوقد*

الآتي:فيجمالهاإيمكن

القيامفيوأقوالها،الصلاةأفعالفيالاعتدالسنتةعنكلامه-1

منهما.والقياموالاعتدالوالسجودوالركوع

الصلواتمنصلاةكلفي!قراءتهقدرفيالكلامتفصيله2-

أسماهممنعلىضمناًوالرد،الصلاةهيئاتفيواعتدالهالخمس

928(.)1(ينظر)ص/
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وعقدلحججهم،سردهثم،والمأمومينالأئمةمنوالنفارينبالمخففين

خيربسنةالمقتدونوهمبالمطولين،أسماهممنوبينبينهممناقشة

ث!.المرسلين

لها،وأفعالهاأقوا،الصلاةأسراربعضعنالماتعكلامه3-

معانيذكرحيثمنها؛الحكمةبتأفلفيها،الخشوععلىوالمعينة

وأذكار،تحةوالفا،والاستفتاحكالتكبير،فيها،لمشروعةاالأذكارسرارأ

.والسلاموالتشهدوالسجودالركوع

تلكمعانيتحتالمضمنةالتوحيدمعانيبعضعنكلامه4-

ذكرها.الآنفالأذكار

بينهوالفصلوالتفريق،عنهالمنهيوالتعفقالتنطعمعنىبيان5-

!ه.اللهرسولبسنةاقتداء،الصلاةفيفيهالمرغوبالتطويلوبين

وقد-،والفعليةالقولية-الصلاةسننمنكبيرهيجملهبذكره6-

لىإالخروركمسألة،الخلافيةالمسائلبعضلىإضمناًفيهاتطرق

جهةمن،الصلاةفيالقنوتعنوالكلام،أوالركبتينباليدينالسجود

أوقبله.الركوعبعدوموضعهأوبعضها،كلهاالصلواتفيعئتهمشرو

.الصلاةبعدالمشروعةالأذكارعنكلامهفياللهرحمهتوشط7-

الخمس،الصلواتفيالمشروعةالرواتبالسننعنكلامه8-

الليل.قيامفيوالسنة
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عشرةإحدىفيهاالقولوفصلذكرهاالتيالمسائلومجمل*

تصدىلأجلهالذيالسؤالوموضع،كلهكتابهمداروهي،مسألة

إحداها:تحتفمضمنعداهاوماعنها،للجواب

؟الصلاةتاركقتلحكم:الأولى

فعلها.لىإيدعىحتىيقتللاأنه:الثانية

ثلاثأو،صلاتينأو،صلاةبتركهل؟يقتلبماذا:الثالثة

؟صلوات

والزنديق؟المرتديقتلكمايقتلأمحدا؟يقتلهل:الرابعة

لا؟أمالصلاةبتركالأعمالتحبطهل:الخامسة

بالليل؟النهاروصلاةبالنهار،الليلصلاةتقبلهل:السادسة

الصلاةعلىيقدروهووحدهصلىمنصلاةتصحهل:السابعة

لا؟أم،جماعة

لا؟أم،الصلاةصحةفيشرطلجماعةاهل:الثامنة

المسجد؟يتعينأم،بيتهفيفعلهالههل:التاسعة

سجودها؟ولاركوعهايتمولم،الصلاةنقرمنحكم:شرةالعا
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ر!.اللهرسولصلاةمقدار:عشرةالحادية

اللهرحمهالمؤلفطريقةفيفكرٍوإجالةنظرٍإنعاموبعد*

يلي:فيماذلكسماتتتبينالمسائلتلكتناولفيومنهجه

كفرمسألةفيكما.الخلافيةالمسائلفيالأدلةبسرداعتناؤه*

كتابمنأدلةعشرةلىإبكفرهالقائلينأدلةأوصلحيث،الصلاةتارك

الصحابةجماعإحكىثم!،اللهرسولسنةمندليلاعشرواثني،الله

العلماءأقوالسياقففصلالمصنفأعادوقد،الصلاةتارككفرعلى

علىجماعالإحكىومن،الصلاةتارككفرفيبعدهمومنالتابعينمن

ذلك.

ذلك.فيودقتهلمذاهبافيوالأقوالالرواياتبنقلاعتناؤه*

حمد،أالإمامعنرواياتثلاثفيه،أخرىروايةحمدأوعن:قولهمثل

ظاهرفيأحمدوالإمام،مذهبهمنعنهالمشهورفيأحمدوالإمام

اختيارهذاحمد،أأصحابمنالمتأخرينأكثرقول،مذهبه

الوجهينأحدوهو،الشافعيمذهبوظاهر،الشافعيةمنالاصطحى

للشافعية.

لىإأقرب،وأفقهأقوى:قولهمثل.الفقهيةواختياراتهترجيحاته*

أصحوهذاجدا،قويقولى،الدليلفيالصحيحهو،الفقهمأخذ

.قواللأا
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مثلبالاختصار.فيهالتصرفمعبطولهالأئمةبعضكلامسياقه*

لأبيواللفظ،الذنةبهاويبرئون،الوقتبعدبهايعتدونالذينقال:قوله

بعينه.كلامهنذكرونحن..عبدالبر.ابنعمر

علىوأخطأ:قولهمثل.المتداولةالأوهامبعضعلىتنبيهه*

لمالزيادةهذهض،فرلجمعةاصلاةبأنالقولإليهنسبمنالشافعي

إسنادا.لهاأعلمولا،الحديثكتبمنشيءٍفيأجدها

قوله:مثل.للمسائلوالاحتمالاتوالضوروالأنواعالتقسيمات*

يحتملوهذا،صورتانلهاالمسألةهذه،نوعانالترك،نوعانالحبوط

معنيين.

قوله:مثل:بهاالمستدلللأدلةأوالنقضالاستدلالوجوه*

كاملة؛صلاةلا:أننهعلىذلكتأويلكميصحولا،وجهينمنجوابه

أوجه.لأربعةباطل،لوجوه

:موارده*

نوعين:علىهذاكتابهفياللهرحمهالقيمابنالإمامموارد

وهيأسمائها:علىونصمنها،نقلالتيالكتب:الأولالنوع-

والسنن،كالصحيحينمنها،النقلمنأكثرمشهورةكتب،قسمينعلى

الكتب.فهرسفيمواضعهالىإالإحالةتيوستأ
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مواضعلىإأشيرالتيوهي،معدودةمواضعفيمنهانقلوكتب

كتابه.فيذكرها

أسمائها:علىينصولممنها،نقلالتيالكتب:نيالثاالنوع-

بواسطة.منهانقلوكتب،مباشرةمنها،نقلكتب،قسمينعلىوهي

أسمائهاعلىونصمنهانقلالتيالكتبوهي،الأولالنوعأما*

فهي:

.(641،561(ص/عبدالبرلابنالاستذكار-1

2(.47(ص/الزاغونيلابن2-الإقناع

2(.80،215،214(ص/المنذرلابن3-الأوسط

53،56.(ص/المروزينصربنلمحمدالصلاةقدر-تعظيم4

.57501،701،174،691).

الحنبليالفراءبنالحسينبنمحمديعلىأبيللقاضي5-التعليق

235(.(ص/

.(18(ص/للطرطوشيالخلاف6-تعليقة

.(174(ص/الشافعيللامام"لجديدةا"7-الرسالة

ماجه.ابنسنن8-

داود.أبيسنن9-
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2

3

6

7

8

9

2

3

318(.(صداسةأبيروايةداود،بيأسنن-1

.الترمذيسنن-1

الدارقطني.سنن-1

للبيهقي.الكبرىالسنن-1

النسائي.سنن-1

2(.23844،(ص/منصوربنسعيدسنن-1

384(.(ص/حبانابنصحيح-1

285(..12(ص/خزيمةابنصحيح-1

.البخاريصحيح-1

72(.230،7،(ص/حاتمأبيلابن"السننأو"الصحيح-1

مسلم.صحيح2-

97(.(ص/الإشبيليلعبدالحقالصلاة2-

2(.70(ص/المزنيمختصر2-

لحارثابنإبراهيمرواية،حنبلبنأحمدالإماممسائل2-

238(.(ص/

،171(ص/عبداللهابنهرواية،حنبلبنأحمدالإماممسائل2-

044).
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لحارثابيأرواية،حنبلبنأحمدالإماممسائل5-2

.(172(ص/

طالببيأرواية،حنبلبنحمدأالإماممسائل26-

.(171(ص/

.(117(ص/المروذيرواية،حنبلبنحمدأالإماممسائل27-

2(.47(ص/حنبلرواية،حنبلبنأحمدالإماممسائل28-

الحكمبنمحمدرواية،حنبلبنأحمدالإماممسائل92-

238(.(ص/

الشامييحيىبنمهنارواية،حنبلبنأحمدالإماممسائل0-3

342(.288،(ص/

.(82201،(ص/الحاكممستدرك31-

حمد.أالإماممسند32-

.(01(ص/الشافعيمسند33-

227(.(ص/أصبغبنقاسممصنف34-
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علىينصولممنهانقلالتيالكتبوهي،نيالثاالنوعوأما*

فهي:أسمائها

4(.1(ص/العكبريبطةلابن-الإبانة1

2(.20(ص/للجوزجانيالرجال2-أحوال

2(.32911،40،(ص/للشافعيالأم3-

.(20،2142(ص/الدوريرواية،معينابنتاريخ-4

.(291،20،240،2142(ص/للبخاريالكبيرالتاريخ5-

.(39(ص/عبدالرزاقتفسير-6

.(172،173(ص/للشافعيالعلمجماع7-

.(913(ص/المباركبنلعبدالله8-الزهد

.(913(ص/السريبنلهناد9-الزهد

2(.20(ص/الرازيزرعةلأبيالبرذعيسؤالات-01

75(.(ص/الدارميسنن-11

المقدسيعبدالواحدبنلمحمدوالأحكامالسنن-21

.(391(ص/

96(.(ص/للالكائيالسنةأهلاعتقادأصولشرح-13
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.(14(ص/للطحاويالآثارمشكلشرح-41

265(.(/تيميةبنعبدالسلاملمجدالدينالهدايةشرح-51

287(.(ص/للعقيليالضعفاء-61

.(202،124(ص/للشمائيلمتروكونواالضعفاء-17

2(.50(ص/للترمذيالكبيرالعلل-18

(20،2142(ص/عديلابنالكامل-91

2(.40(ص/حبانلابنالمجروحين0-2

2(.14،94،48(ص/حزملابنالمحلى1-2

،432(ص/صالحابنهرواية،حنبلبنأحمدالإماممسائل22-

44،254.)2

الحربيئإسحاقرواية،حنبلبنحمدأالإماممسائل23-

.(044(ص/

،943(ص/الأثرمرواية،حنبلبنحمدأالإماممسائل-42

144).

89(.(ص/الشالنجيرواية،حنبلبنحمدأالإماممسائل-52

القطانزيادبنالفضلرواية،حنبلبنأحمدالإماممسائل26-

.(011،111(ص/
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مالكبنعبدوسرواية،حنبلبنأحمدالإماممسائل27-

.(244(ص/العطار

.(437(ص/الطيالسيداودبيأمسند28-

2(.541،442،64(ص/عبدالرزاقمصنف9-2

423(.(ص/للخطابيالسننمعالم03-

والقعنبيالزهريمصعبأبيرواية،مالكالإمامموطأ31-

.(437(ص/سعيدبنوسويد

27(.26،(ص/الكلوذانيالخطابلأبيالهداية32-

الخطية:النسخوصف*

ومطبوعة،خطيةنسخثلاثعلىالكتابهذاتحقيقفياعتمدت

يلي:كماوبيانها،قديمة

بخطوهي،الخاصةالمكتباتإحدىفي،نجديةنسخة-1

النسخة:آخرفيجاءكماوناسخها،ورقة521في،واضحنسخي
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الثالثالأربعاء،يومنسخهامنفرغوقدبشر(1(،بنعبداللهبنعثمان

هـ.1271وسبعينوإحدىومائتينأليسنة،الأولىجمادىمنعشر

عبدالرحمنبنالوليدالدكتورالشيخمنهانسخةبتصويرأذنوقد

.جهودهفيوباركخيرا،اللهفجزاه،الفريان

ب"فز".اختصارالهارمزثوقد

وكانتبالرياضالوطنيةفهدالملكبمكتبةمحفوظةنسخة2-

00/4،86برقمالسعوديةالعامةالرياضمكتبةمحفوظاتضمنمن

بتاريخوأرختعبداللطيفبنمحمدالشيخمكتبةمنإليهاوردتوقد

فيوتقع،واضحجميلنسخيبخظكتبتوقدهـ،26/62913/

منوقفأولها:فيكتبوقدناسخهااسمفيهايذكرولم،ورقة951

.وحماهاللهحرسهالفيصلمحمدالإمام

،نجديمؤرخ،الحنبليالنجديبشربنحمدبنعثمانبناللهعبدبنعثمانهو(1(

نجد،تاريخفيالمجدعنوانكتابمؤلفشقراء،بلدةفيزيدبنيرؤساءمنكان

تنظرعاما.ثمانيننحوعن،جلاجلببلدةهـ،0912ت،الكتبمنوغيرها

ترجمتهعندالحنابلةمصنفيمعجممؤلفعليهاأحالالتيالمصادرفيترجمته

/6).)152
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ناسخهاأثبتحيث،مقابلةمصححةبكونهاالنسخةهذهوتمتاز

بلغ"،":بقوله،الصفحةهامشعلىوالمقابلاتالتصحيحاتهذه

".مقابلةبلغأو"

اللهيسرهمماالكتابهذا"تملكها:ذكرالناسخبخطآخرهاوفي

بنعبداللهبنتركيبنفيصلبنمحمد،إليهالفقيرعبدهعلىبهومن

".عنهموعفىلىتعااللهرحمهمسعود،آلمحمد

تاريخبمعرفةولكنكتابتها،سنةكتمَلكهاأوناسخهايذكرولم

كتبتأنهاطهر=تركيبنفيصلبنمحمدالأميروهومتمفكهاوفاة

توفيفقد،الهجريينعشرالرابعوأوائلعشرالثالثالقرنأواخربين

.(1هـ(1113سنةالأميرهذا

فيوذلكالأميرهذاعلىالثناءفي(128(2/المجدعنوانفيبشربنعثمانقال(1(

منالغايةفيمحمدابنه"وكان:تركيبنفيصلالأميروالدهعنكلامهسياق

مثلهمنيحاذيهلاسنه،صغرعلى،والكفافوالأمانةوالصيانة،والعفافالديانة

...".فنهفي

تحصيلفيدأبوا،صدورهمعلىالقرآن"حفظوا:إخوتهوعنعنهذلكقبلوقال

السلفية،والآثار،الشرعيةالعلومفيمعرفةولهموبكورهم،اصالهمفيالتعفم

وكتبوالتفسيرالحديثكتبمن،والاستكتاببالشراء،كثيرةكتباوجمعوا

".لأصحابا
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فهدالملكمكتبةمن(!س!(علىمنهاصورةعلىحصلناوقد

دوما.الخيرلعملوسددهمخيرااللهفجزاهم،الوطنية

ب"س".النسخةلهذهرمزتوقد

جميلفارسيبخطوهي07[،]فقهديوبند-الهنديةالنسخة3-

ورقة.115فيوتقع،واضح

أهلبعضعلىمقروءةمصححةبكونهاالنسخةهذهوتمتاز

هامشعلىوالشروحاتالتصحيحاتهذهأتثبتتحيث،العلم

بنعبدالقادرالشيخكلاممنهاموضعفيالناسخونقل،الصفحة

".اللهحفظه":لهداعياوقالأحمد(1(،

وفاةتاريخبمعرفةولكنناسخها،يذكرهفلمنسخهاتاريخوأما

فيتاريخهاهـفيكون7012سنةفتيتووقدأحمد،بنعبدالقادرالشيخ

ناسخهادعاحيثالمذكورالشيخحياةفي،الهجريعشرالثالثالقرن

حياته.فينسختأنهاعلىيدلبمالهللشيخ

ب"هـ".النسخةلهذهرمزتوقد

.هناكجمتهترتيوستأ،الكتابهذامن(58(صتنظر(1(
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وكتب،بدهليهـ،6912سنةمطبوعةوهي،الهنديةالمطبوعة-4

المرتضوي،المطبعفي،عزالدينالحافظباهتمامواجهتها:أسفلفي

صفحة.76نحووهي،الدهليفيالواقع

للشيخ،الصلاةكتابلإتماموفقالذيالحمدلله"آخرها:وفي

عنااللهرضي،الجوزية]كذا![القيمبابنالمعروفبكر،أبيبنمحمد

السعدبنسعيدبنعمربنعبدالرحمننسخهماعلى،وعنه

بخش،لهيإالوكيل،ومشيعهلخيراراغببطبعهواهتم،الحضرمي

عبداللهالسلفيالشيخمحمدأبيالهدىإمامبأمرالحوبعلىاللهأقامه

،ومأواهمنزلهالفردوسلجنةاوجعل،وأرضاهعنهاللهرضي،الغزنوي

عبادهفيوأدخلهمرضيا،راضيااللهجعلهمحمد،ابنهطبعهوتولى

ويسر،تمامهإقبيلاللهداعيفأجاب،وآلهمحمدعلىاللهوصلى،وجنته

وتسعينستسنة،الحجةذيمنالعشرينيوم،ومنهبفضلهتمامهإالله

ربناذريتنا،ومن،الصلاة]كذا[مقيميناجعلناربنا،ومائتينالألفبعد

".العالمينربللهالحمدأندعواناوآخردعاء،وتقبل

ط".ب"المطبوعةلهذهرمزتوقد

:الكتابطبعات*

منها:،عديدةطبعاتالكتابطبع

قريبا.عنهاالحديثوسبق،هنديةطبعة-
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في"مباركةمجموعة"ضمنأخرىهنديةوطبعة-

.م5918دهلي

على،صفحة224فيهـ،1323سنةمصرفيقديمةوطبعة-

الخانجي،أمينومحمد،ليجماناجيوأحمد،موسىشرفنفقة

لىاالتكبيرحينمنر!اللهرسولصلاةتاركها،وأحكامالصلاة"باسم

أحمد.للامامالصلاةكتابمعمضمومةطبعتوقد"،التسليم

هـ.1322،بالقاهرة"،النجديةالحديثمجموعة"ضمنوطبع-

.1347عام،بالقاهرةوأولادهصبيحعليمحمدمكتبةفيوطبع-

وتخريجبتعليقتاركها"،وأحكامالصلاة"باسمأيضاوطبع-

فيبمصر،المنصورةفيالإيمانمكتبةفي،المنشاويعبدالله

صفحة.(41(4

،ببيروتالإسلاميبالمكتبزعيتر،تيسيربتحقيقوطبع-

.م8591عام

بسامبعنايةتاركها"،وحكمالصلاة"باسمأيضاوطبع-

152فيهـ،29141،ط،لجابيوالجفانابدار،لجابياعبدالوهاب

المطبوعاتعلىبلمخطوطةنسخةعلىيعتمدلمأنهوذكر،صفحة

ذكرها.السابق

غيرها.أخرىوطبعات-
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:الكتابتحقيقفيمنهجي*

،والسياقللمعنىالأنسبمنهاواخترت،النسخبمقابلةقمت-1

يكونقدمما،لإثباتهداعيلاماهملتوأ،الهامشفيخالفهاماوأثبت

تهما،أوإثباأوالتسبيحأوالترضيالصلاةكترك،النساخمنتصرقا

التحريف.عنالناشئةالأخطاءبعضوصؤبت

آياته،فخرجتعلميا؛الكتابنصوصبخدمةقمت2-

نصوصه.ووثقت،وآثاره،وأحاديثه

موجزؤترجمةمنعليهالتعليقضرورةرأيتماعلىعلقت3-

.بالذيأمرلىإأوتنبيه،غريبةكلمةأوتوضيح،الأعلاممنلعلم

المصنفومنهج،بالكتابللتعريفتمهيدتةبمقدمةقدمت-4

يقرببماوفصلتها،للكتابمتنوعةفهارسوصنعت،وموارده،فيه

.الكتابلمحتوىالقارئوصول

جمعينأوصحبهآلهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

البخاريصفاخانبنعدنان"وكتب

هـ0431عامالآخرةجمادىشهرمن13الجمعة
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الكتابتعقيقه!عليهاالمعثفدالخطيةالأصولمقنماذج

صضص!لطلمحشل!اامماطلمجف!يغاتاالمسلوء)بكعا

-ء-15،ا--.ث!ستف

!-صسسححصسىأ-!--صس!رر!سرصهخ

ك!سفالمئ!جس!ءقأ
0،سىص-

ثل!ءلآب-فع!!آ

بر!صب،..!.ص*

!طمثبر!ى،ءباءبع7

صنصى،

..-/لمجيم--

عى،-!طممورووخ!ى-صس!كمبقمف

""ضنسخةمنالعنوانصفحة
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لزسىسلرمم!جمص)حىرعد!سامح!هـبإصحمئادح!صص
صاث!ض!هملروو)لصكأو!صئمتسضااصضرا12ةرساصاتممايص!

قحوذإو)لام1قتىمركىحاصثاصلزى!اتاءنددوسبرور

/وركأرفيعدصل!تحدرز!ص!فرولمل!ضابعمررو!لرصربحرفي

هـكرثثرمححطيئرغ!لممصلز،بممحمحئ!ثوريةإنمأسال!مبئتصف

اياصلىاس،.نثييرصرةسصرتحسرجهـاهمط//كل/ةضملى6!فش!دكو،ت

/صمم!اأكاكليما:صي(صشومىصنلىو!اس!صرةفرمزعحضش/ت،

صرلس!ضزوصضررهـام!قياصحم!نملر،كمجمى!تجماعىراشنمشا

حطفز،!ئوشىفىاعصخم2س!مالمءحكمسىء!!ملسصائ/إجى!بهت!--!

.دسحاحم!تت!نخفصسر!رعصصكصصرصيمهمضمىءحممكلكاق

س!ص!ايبم!صهدسالمجسصواتاتفتاذ/سحشضدلهطوط
هر3ءيريخيأنال!نثياص!صكأض!مظدنرفيىن!إممةصقيخه!ل!

هـلظخظسزلمدلىعلىسول!ثيهمج!جصيء//ءبصييمع!.،!ض.صصصى

جميناوجمكباص!هرلمحماخصأتعلىلمخأصحلزع!محصر!ف/يه

ص!ثهـ--ءلج!.!فص-س،،س-؟شضجا./
ليسء-بممماصوفا-ير!!و.سركأمصربرخيمضىلماالمعصعصسعتر،خيثضء3

ومئئئخعل!ركطئز-/!صبرح!"صثكص/صصض"صمحنى/سصص!م

ظضرفىض!ع!مئ،"سحقننزكرنحوفىوزشمتعابيسرسورصك!ءبر

في!لمصأرص!قئكئط!مووصدل!صض/مممرويمئ!-لمىر!تبلم

3صهـعكلسرضلإممزعمبىهـ!رصصمعءع!طص/س!/لم//ص،ثص!!ه.حمهر/

لمحكسرءاتاتحطفل!ر!كأء/ح!بمشل!ع!!شصح!/ب

تهى،

""ضنسخةمنالأولىالورقة
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ص!اكركألمح!وئحالراذإبحمحمثف!د!!لثبملمحثمسوجصأ!أ

ر/برأتا!رضتنر!صؤجاىص!لىص!زصيمعثط!-مميلمإفىسبم

دأد)!.رمم!ير2يفصاكرس!صعو!م!!ر!هـلمير!جمر!7-وبرشش2!ء

كدهل،إا!ندي!لورتص2!م)!رتنصصصاصلرلوبرلمو!أماكنينغر!ئح!رإ

ثور3،/ملأاعركؤتممغ3إرسلىلمولفصل!مذثع!ر؟أررضاق(الصلىة
3عحلحسسسسور!ثسس!سسمح!ث!!ه!ى

!ف!مرهممسلأض*رولغا"ظالص!ر!ءدغكدا!فينل!خ!بربحبإكل

!-!؟علأصنئقاشطشادرع!و!يزعظصتهىهـسصصح!فيظ"

قي.عر!ربل!كمبىلمننص!لم"عق!!!-!هتمانحؤلنمليمأ3!1
ا"،لأ+117

!آنه9مم!وا!ندطقاو/صرميرصغؤزلوجم!//ولص،يتم

**يبزئا/محطب!".هـغت!يعلدفيئمىمىتلم!روء7رها

زرمىخأد!!مسو!سنئجئلم،!ئ!/س!جمض.كط

.ط!*

جميز77----ئر،محرك!كردضغضتى-بر!ة

عئما!ؤء3تثرأرجصرمموب!-!-ص!لم ا-71س

وسكم،به!جمبمء!*.ئح!لى!3كأ!تحيعأ"صيرمموريةرب!!جم!ل!3!ص/-".

"ض"نسخةمنالأخيرةالورقة
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ععععععكا؟ءثإلععععععأ6عع"*كاععاعع

أ-أصد!مالى9له!لميرا!

؟ث!ممععععععالعع*محؤ!

ألم!!ل!؟3لمل!0ثطامما،؟-

ععءععدععععزرععءكعع

%لم!*ظك!يزط!أالمممماال!!-"

3!ألالدحم!!!!ئ!ئ!؟33

أ*ععغعع-!

عع!!ممعع

*!!+!!/!ص"3!ك!جم!،ء!ه!لمخ-!ا!ا!لم!لمءكاكا

ك!له!ع!ع!مم!د

""سنسخةمنالعنوان!فحة
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،لأص!1!

كمغ
ظ

س3:صءكملرجم!ث!!صعلىبما!!ص!لوممم!فى!ول!ء-كا*ء!دصسسهى!لموس!كاص!؟!ا-
0/1!أهـ

"دياكطلأ9،أء(أ!ي!إفىبهركلبمألمحمه،؟!د!8الدللى!لمحة!!ث!!؟ماحىصك!ب لأأا!مى10

فىئبرلاكات!محلى!لمماإبهلاصلم-ص!قيه!عدانمكي!!ليلمثاألمالمىأعفي/،إطي هم!؟""أ!إ"لملىص!،لم!اءالمأ!إخما.!!عا

ه!لىلبمألخ%ياإلي!لربملفيلىفىئحاإأ!!؟!إافىاعا!،!لئ!!اأ!ءإطأضح!صآبرلث؟3

فىفىامحد!ا؟كبماك!ماشة؟محدأ9طدشل!ء!ال!!جميماصلأ؟4س!ةل!االظثط3*،؟؟

فيمحللدلم!(اك!محركيصارر3!لىووأع!2لمر!لى!!ألاأ!صط

لىكاثدم!!4لؤ+!مالكل!له!لم!لمحبمالعلإطثطاالأء!ىالاحبءكلل!ىلى

أمصر!هأصذأأل!!المإا،كا!وصإورأكلديرؤإول!إإى!؟!!غ
يي،!صعوولمس"ا

،الأء!لي!زر3(!طلمأس9؟كا/إصض؟!ا؟"4!ف!
3ص.!س!/

مح!افب!4ضله!مق!!ماصمم!هسأ

!!

"س"نسخةمنالأولىالورقة
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!ومسهع!كاكا!بر!ثئمستمعممجروممرو!!وبمكدع

ليل!يمموير!اب!!دكيجم!!شتي!ريمي!بم!بمج4بر

لم!بميز*كيمم!!!ش!يمإصورسدلم!رلمحيممص!كل!ركربم!كل!عمسكد

ل!جمى!!لئ!ك!ممعأكيزيث!ويرانهـي!تؤءتريمسيئ!؟3!كضلمبمأ*يهيووقي!!جمير

3،ءلا،لووتثكاس،حمبمترءصس.-ى2"

-ير*كأىء!،"كأممي3صرثهـاجمى!!أ"

جي!ش!-تهيك!!وو

كبهيه!عح!حمئك!ءء-عؤ!مميئبمبص!،3

رولم!!ص!س!أكووصيمم!3؟*هـ!
غ!4*،!!أ"عي

!)1حى!سح!3ورلمح!ثز

"!-م!ءمحو2يرلاكساووكبن
ء-،*كا4

صليبربرلل!ك!ع!طشل!كييرجمررءيرأكد!مالرجمال!!دعمدو!

إيرلججهـلزء-،ثل!م!احا!هيرأئميا!لراثه!مسصئىشما!فغاببه

محاكح!-!ا-!رركو!ىقممثكللم!!

*"؟"3واعيكرس!"ا!"ئي

""سنسخةمنالأخيرةالورقة
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لأ.-م!ء.ه.ء3!ى

ص!/لرحمئ!رءصم.3".---.!ملمو--كا.ص

صيريضرء!غلتصوبرلصكىرلم/نحيحم!!وردواخما!ا!ه،/هماأ!مصصبلا
تههلهز،صبرسبمكرقدج!نؤجإهيه!لمصمىيرقي!متيتىصش/عارصىهـصغمنليير!تر!حكزء3

لى!ععإئرص!علخدكجمهدصخس!ر!زجدضتهرعبر،لمجاعن!جؤخمبن!هجمجرص!عرده

.س!ضعح!لرةص/عرررسئلنيكهصرض/!ني!،.سروعترء/صم!ربص--رحديرير!ىسو

ممىبه!!ص!صسرصمصرعص/.هـلم!صىكينجممجمس!فك!3/عصسحصحبرصبرج!يرجمو!هرحصء!رضبئ-

نسصع!لسعزءعرلتص!رس،،سعبرمشلمصه!ؤكصلملمحغو،محمم!خز!ؤءنىصىسيىمحمممرصبر!ئم/

حقتز!عإدفصدهجمىعث!يضرعؤص!جمصصمصرجممجمؤء/!بمتجقيض،ص!مجم!يرصي/-

نىعيرخصففياكرهم!جمجدهجصجيميرشصرصصصىكأ2/!هإهـببيإه،دعحردرك!ء.

نىع/!ه!!عين!ربهص!ى/"تحص/صس!ةمهجمىصيمنجثىضميرقاكتوكس

لىجمزهـننيرلم.رفيعئمشعحشعو!شلمجرفيته!يههضصء!ار/هـئرسنهفرصم!ريخ!
-+!ب-

ءلمح!يهزنحيعكرثنمصر!ت/جمهفيلمحئ!لىطصزشفح!!ير!دمتظ!يخ،ل!ي!صس/نص،لم

و!ئوب!/ك!يمصكصحض!تشنحرير!كبىبش/سءصص+ض،لصهـ!هكبنم!برلمجزبرضيرضزحاسض!خر/

!هلصارط.إقيشعيرضو!ىص!تصلمس:عىرص/7ءحصص:!سص.،ت/!.ص/-ش.!حشرشكضيز!ي!رصفض0!ءلمءصمضشر

"هـ"نسخةمنالأولىالورقة
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.02لملي!ال!!!.!!كبي!لممم!ي!!صلمل!ا/ممماا3*كامملم،ةضءتم!نكل/فئهو!/ة!!نض

فىير،!برممى!/1(ةعسلم

!ر!لملمم!كاهـلملىلململمح!ممصلمب!و!!ءمم!!ره!!ىمم!م!لماليلمنخؤ!نه/لم لأ559ء!سسعهـء

!،لالرل!لم!دمدمممىممصمم!برلمبمماب!لو/!ع!مم!يمالمليم!!/لر!!،

.-لأ3لسألهلببهألسسسهسسهـض!هميملمن!/سلهبز//لملىسلهـفي!لمسسسسهبزبرلمسلسس

ل!لم..ص2ئمال!لؤننإبهرنزبمربظلملمبهىعورمبرهم!يرلبمصمم!
2"،.-كا:ب.!،.ء-"س/سهبركللمممسس

+.ل!4مم!ب!هبرلمح!فر2ءلمح!يررزيرلم.لم/ل!يرو0!

3،ء-3!صألم/لم!مؤيننب!بمنز!-لى!ع!هلممم!!رمم!س!برصم

(.-.+-./"!"!!قء15.ء.ء

؟/،.-./لملولم!عيرل!%ل!لملم/همىلىكو!مىلم/لور/لمل!!هـمم!درلر/م!!

في*!د!در/هم!"لمشردر/لزصرلميملهجم!!برجمو!كل!مع

كا3،".ج؟بن*ءا

ء+!لا."47!3.!.!فيملا!..!/كلبرللرلملم/!يءلمصءلرء

"هـ"نسخةمنالأخيرةالورقة
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+قشأ

+أ

للأ

ثى

9

..ء.*،*.*-.

1ث!بمابسبؤيمكه

اثلهرولمح!"يهبطدلمريمئابنوف!3أ!ةإلجدينماكظالمميمامربر

عىنح!0في،؟2لمنجخزث!يمنم!أبجرإككبمالمجآ4؟ركره!!مر!دده!

!سر!رلإبصمركبر"ر!يذثنزمقابرابمترينلمرتجؤكاثز!نايقتل

ا؟!،!ططمحثظكلأفي،لهـطلط!كإلصر!م!!صصهـلمحبهؤباع!ضهأ
.-ؤ..-3ر..\س!

الفلء!فيمملؤى!وصلقر!قعترثمب!!أل!ك!بالمج!1ثيلال!

..يزبخيثلا!بنقفئز!ضوأثمد!ور!ثتننرذ1ءحورهر1ثم!ءأملأ،.
....ثسكىى!و

ضر1للهرسيليمفظدصمديغنووجم!بهو!ارجموهـأرمىنفزلمحص!ة

كليهوص!!للهبعؤلهعلمهئبهالمجئيفتلا3بئ،قأخقيوو،سيملجهألنه

سيارصلوته1شثكسقلىأفتانلمحاذو!معقفؤلهأخفيمجم!!ط!3

م!سيلا!أ،ل!أثسائديفرغولمعلومرجببئلانيمبرا!قعل!!3

!رلل!ؤء1لسيبربرج!نمبينجمالثئك!ير1ثرلي!جمأدمنللهعىارلتنطأ

لميثاك!ئئن!أجم!1ثهضلممت!!ك!ل!وولتاطه1خن

السلغأم!شةثامغبماثأكيةتالمح!مي!كاهـ1لنؤل!وجيمؤ

عنهور!لالهدبرزل!فنيءلمحم!،!يافيإلىلحهرلبنالشتيئخسمابىيئ

*...0."-ولميولمل!مبوفي!رحم!ن!نكرممت!"ومتؤولا،جماه

فأإهضرإ،.لثههـفطبه!نررلرأ!ئمئئاوعىيخأهـ1ع!ثثايخنلالمله،!وفي

لا!ربم،ل!ش
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